Tempus600 – O conceito
®

Eficiência na alta do paciente através da redução do tempo
de resposta – TAT – para pequenas amostras clínicas

One-touch for better treatment

Sistema dedicado, simples e confiável

Redução drástica do tempo de resposta total
'HVDıRV

Imagine seu hospital no futuro
Você quer melhorar o tratamento aos pacientes,
DXPHQWDQGRDRPHVPRWHPSRDHıFLÝQFLDQRVHX
hospital?
Imagine a possibilidade de coletar uma amostra de
sangue e ela chegar ao laboratório segundos depois.
Com as soluções Tempus600®, isso agora é possível a
partir de qualquer lugar no hospital.

A instalação demora apenas duas semanas.
Tempus600® é um sistema dedicado para o manuseio
com um só toque e o transporte extremamente ágil de
amostras clínicas pequenas como sangue, urina e
esfregaços. Mais rápido do que nunca e fácil de usar por
todoos colaboradores.
Em média, pelo menos 75% dos objetos enviados pelos
sistemas de pneumáticos tradicionais são amostras de
sangue.
Transportar estas amostras através do sistema
Tempus600® reduz drasticamente a carga sobre os
sistemas de pneumáticos existentes.

2WHPSRÜXPIDWRUGHFLVLYRHPWHUPRVGHHıFLÝQFLD
global do transporte de amostras. No entanto, o
transporte tradicional de amostras clínicas pequenas dos
departamentos para os laboratórios continua sendo
imprevisível e tendo grandes variações.

Tempus600® suporta a transição para o crescente
tratamento em ambulatório em hospitais e clínicas,
SHUPLWLQGRDRPHVPRWHPSRRWUDWDPHQWRHıFLHQWHHD
alta dos pacientes internados.

Soluções
Tempus600®IRLHVSHFLıFDPHQWHGHVHQYROYLGRSDUD
DXPHQWDUDHıFLÝQFLDGRWUDQVSRUWHGHDPRVWUDV$R
permitir o manuseio com um só toque e a entrega ponto
a ponto, o sistema proporciona uma redução crucial do
tempo de resposta total (ToTAT), desde o momento em
TXHRWHVWHÜSHGLGRDWÜRUHVXOWDGRGDDQÈOLVHıFDU
pronto e ser comunicado ao clínico responsável.

Atendendo às exigências do futuro
As despesas com os cuidados de saúde pública
estão sob pressão crescente. Hospitais no mundo
inteiro precisam conseguir economizar
consideravelmente e, ao mesmo tempo, melhorar a
qualidade dos cuidados.

Vantagem

Sistemas
Tempus600®

Seleção
Coleta de
do tubo Rotulagem sangue
do tubo

SOLUÇÕES
Tempus600® é uma grande ajuda para que os
hospitais consigam alcançar este objetivo, reduzindo
VLJQLıFDWLYDPHQWHRWHPSRGHUHVSRVWDSDUD
amostras clínicas pequenas e permitindo que os
pacientes em ambulatório tenham alta mais
rapidamente e comecem o tratamento mais cedo.

Centrifugação

ToTAT
45 – 60 minutos

Identificação
do paciente

ToTAT
Destampamento

- com sistema de um toque

Quatro principais vantagens
Prescrição
do médico

Tempo de resposta melhorado e previsível
• Entrega ponto a ponto rápida e previsível
• Redução crucial do tempo de resposta total (ToTAT)
• Decisões mais rápidas que resultam em um melhor
tratamento

FIFO (First In, First Out, o primeiro a entrar é o
primeiro a sair)/redução de desperdícios ("Lean")
• Apoia a redução de desperdícios ("Lean Thinking")
através de novas rotinas de trabalho
• Anula os picos, proporcionando um fluxo regular de
amostras e reduzindo a necessidade de capacidade
analítica
• Reduz a necessidade de possíveis equipamentos
POCT
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Libera recursos
• Alta mais rápida de pacientes em ambulatório e melhor
tratamento dos pacientes
• O manuseio com um só toque libera recursos
• Os colaboradores pode se concentrar nas tarefas
principais

&RQıÈYHOş)ÈFLOGHXVDU
• Instalação em duas semanas – mesmo em edifícios já
existentes!
• O sistema e as tubulações ocupam muito pouco
espaço
• Tempo operacional superior a 99,8% – manutenção
mínima exigida

Aliquotagem

Análise
Armazenamento
de amostras
Relatório
do paciente

As amostras são enviadas no Tempus600® Quantit.

As amostras são recebidas no módulo de conexão Tempus600® ou na
bandeja de recebimento no laboratório.
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O processo e a linha de produtos

Compatibilidade

O Tempus600® visto de perto
O sistema Tempus600® é uma linha ponto a ponto
HVSHFìıFDGHWXERVGHPPVHPSRQWRVFUX]DGRVQR
sistema e, por isso, sem risco de bloqueio de amostras.
As amostras são trazidas diretamente da enfermaria para
o laboratório em poucos segundos sem a necessidade
de embalar e desembalar, sem atrasos ou entregas por
engano.
É como ter um laboratório bem ao lado do paciente.

Com uma capacidade de até 1.250 amostras por hora,
XPDOLQKD7HPSXVLUÈUHGX]LUVLJQLıFDWLYDPHQWHDSUHVVÊR
sobre os sistemas de transporte existentes e liberar a
capacidade de transporte de outros itens além das
amostras clínicas pequenas.
Os sistemas Tempus podem ser instalados em qualquer
hospital ou edifício existente em apenas 2 semanas –
sem interferir nos sistemas de transporte atuais durante a
instalação.

Conexão do transporte de amostras de
sangue à automação laboratorial

Trabalhamos em estreita colaboração
com os fabricantes

Não importa o equipamento que você usa atualmente ou
está planejando instalar no laboratório - ele é
completamente compatível com o Tempus600®. O
sistema pode ser conectado diretamente a separadores
e sistemas de automação de laboratório de fabricantes e
empresas de diagnóstico in vitro do mundo inteiro,
otimizando a entrada de amostras e fazendo da solução
Tempus600® um componente essencial no processo
pré-analítico.

Nós mantemos uma colaboração positiva de longa data
com uma série de fabricantes de tubos de amostra, o
que nos torna parte no desenvolvimento futuro.

Linha de produtos:
•
•
•
•
•
•

Vita
Quantit
Necto
Módulo de conexão
Bandeja de recebimento
TM002

Vita

Bandeja
de recepção

Módulo
de ligação

Automação
laboratorial

TM002

Amostras clínicas
pequenas

Quantit

Automação
laboratorial

TM002

Automação
laboratorial
Necto
TM002

Automação
laboratorial

TM002
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Instalação e localização

Investimento rentável

,QVWDOD×ÊRHPbVHPDQDVVHPLQWHUUXS×ÊR
das operações cotidianas

Vantagens em destaque

A avaliação do investimento em tecnologia nova e da
LQĲXÝQFLDTXHHODSRGHWHUQDRSHUD×ÊRFRWLGLDQDHQYROYH
muitas questões. Por isso, nos esforçamos ao máximo
para eliminar todos os riscos possíveis.
,QVWDOD×ÊRUÈSLGDHIÈFLO
O Tempus600® não ocupa muito espaço e é fácil de
instalar nos edifícios e nos departamentos existentes.
Os sistemas podem ser instalados em qualquer hospital

ou edifício existente em apenas 2 semanas, sem
necessidade de alterações na construção.
Evitar interrupções na operação cotidiana
Além disso, garantimos que a instalação pode ser feita
sem interrupções no sistema de transporte existente, o
TXHVLJQLıFDTXHYRFÝSRGHPDQWHUWRGDVDVURWLQDV
diárias, bem como a produção/operação, durante a
instalação e o comissionamento do sistema.

Libera pessoas e competências

Libera recursos econômicos

Quando os colaboradores do hospital não precisam mais
entregar amostras em mãos ou em lotes no sistema de
transporte tradicional, habilidades e competências
importantes são liberadas. Os enfermeiros têm mais
tempo para os pacientes e os técnicos de laboratório
podem se concentrar na coleta e na análise de amostras
clínicas. Isso garante resultados melhores e,
consequentemente, um tratamento melhor e mais rápido.

$WXEXOD×ÊRUÈSLGDHHVSHFìıFDGR7HPSXV® garante
a melhor utilização do laboratório e da capacidade
analítica, eliminando a necessidade de laboratórios
UHPRWRV,VWRVLJQLıFDXPDDQÈOLVHPDLVUÈSLGDXP
tratamento mais rápido e melhor dos pacientes e uma
UHGX×ÊRVLJQLıFDWLYDGRVGLDVGHLQWHUQDPHQWR

Reduz a pressão sobre os sistemas de
transporte existentes
Como o Tempus600® pode ser instalado em combinação
com os sistemas de transporte tradicionais, ele pode
ajudar a reduzir drasticamente a pressão sobre os
sistemas existentes, liberando capacidade para outras
entregas além das amostras clínicas pequenas.

As amostras no Tempus600®
podem ser transportadas:
•
•
•
•
•

verticalmente
horizontalmente
em tetos e/ou paredes
entre edifícios
subsolo

Um sonho para o departamento
técnico
Enfermarias
Coleta de amostras de sangue
Emergência

Cardiologia

Desenvolvidas, projetadas e produzidas na Dinamarca,
as soluções Tempus600® prometem nada menos que o
melhor em termos de qualidade do equipamento.
As soluções Tempus600® têm um funcionamento
H[WUHPDPHQWHFRQıÈYHOFRPXPWHPSRRSHUDFLRQDO
superior a 99,8%, o que, por sua vez, reduz
consideravelmente os custos de operação. Nosso
departamento técnico pode até detectar e solucionar
falhas remotamente.

Laboratório

Cuidados intensivos
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49_861_0100_2925

Esta publicação pode conter informações sobre produtos que talvez não estejam disponíveis no seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

Fatos interessantes
Países

Hospitais

Instalações

24

159

467

One-touch for better treatment

Veja as últimas atualizações em tempus600.com

Com Tempus600®, nós ajudamos os hospitais a começar o tratamento dos pacientes mais cedo e a dar alta aos
SDFLHQWHVHPDPEXODWĂULRPDLVHıFLHQWHPHQWH*UD×DVDRWUDQVSRUWHSUHYLVìYHOHPDLVUÈSLGRGDVDPRVWUDVFOìQLFDV
SHTXHQDVQĂVDMXGDPRVDUHGX]LUVLJQLıFDWLYDPHQWHRWHPSRGHUHVSRVWDWRWDO2VUHVXOWDGRVJHUDLVGRVLVWHPD
Tempus600® são uma economia considerável de tempo e de recursos.
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